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LAMPIRAN-LAMPIRAN 

 

  Berikut adalah penyajian data yang peneliti kumpulkan dari hasil 

wawancara mendalam bersama narasumber: 

Wawancara Kepada Ketua DEMA-FDIK 

Nama     : Muhammad Hambali 

Tempat Tanggal Lahir  : 14 Oktober 1999 

Alamat    : Jl. Prona 1, Gg. Pertiwi 4, RT. 13, No. 

93A. Kelurahan Pemurus baru, Kecamatan Banjarmasin Selatan. Kota 

Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan. Kode pos: 70249. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Gambar 5. 1 Profil Ketua DEMA-FDIK 
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Gambar 5. 2 Wawancara Bersama Ketua DEMA-FDIK 

1. mengapa media Instagram menjadi wadah kegiatan kemahasiswaan 

seperti live streaming? 

Hambali : “karena, di era covid-19 yang dimana kampus tidak bisa 

melakukan tatap muka belajar sehingga kami dari kedewanan mahasiswa 

juga tidak bisa melaksanakan forum langsung dengan antar mahasiswa. 

Maka dari itu aku bilang sebelumnya bahwa media Instagram ini 

potensinya sangat besar bagi keberlangsungan antar mahasiswa untuk 

berkarya dan belajar terus melaui media Instagram. dalam kegiatan live 

streaming bisa di tonton seluruh mahasiswa fakultas dakwah”. 

2. Hal yang biasanya mahasiswa tanyakan saat live streaming? 

Hambali : “tergantung dari topik pembahasan, nah kemaren itu kami dari 

dema live streaming membahas tentang perkuliahan online juga tentang 
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mahasiswa berprestasi. Maka yang ditanyakan antar mahasiswa ialah 

yang berkaitan pada topik pembahasan tersebut, misalnya: apa saja 

sarana bagi mahasiswa fakultas dakwah yang ada di fakultas, lalu 

bagaimana mengoptimalkan waktu menjadi mahasiswa yang tidak hanya 

pintar dan bisa mengatur waktu bidang akademik tetapi juga organisasi 

dan lain sebagainya. Dan untuk tempat kami live streaming biasanya di 

fakultas dakwah tepatnya di bagian RAFADA UIN Antasari Banjarmasin. 

Dan sempat banyak sekali nonton live streaming kami yaitu ketika kami 

mengadakan live streaming bersama dengan DPRD Provinsi Kalsel, 

nahh.. disitu kami ada dialog dengan DPRD membahas seputar lagi 

marak-maraknya tentang yang pernah terjadi adalah KPK.” jadi, motif 

mahasiswa ini dalam penggunaan media Instagram mereka memiliki rasa 

keingintahuan dan menanggapi permasalahan polemik yang pernah terjadi 

KPK dalam artian jiwa mahasiswa menyukai politik. 

3. Menurut hambali apakah mahasiswa itu lebih menyukai berbicara 

secara langsung face to face antar mahasiswa atau melalui media 

yang lebih interaktif ? 

Hambali : “kalau saya lebih menyukai secara langsung karena akan lebih 

jelas informasi dan yang dikatakan jelas, begitupun saya rasa kepada 

seluruh mahasiswa inginnya secara langsung untuk berkomunikasi tetapi 

karena kemarin di masa munculnya pandemi sehingga aktivitas interaksi 

harus dibatasi sementara. Dan berhubung keadaan tidak memungkinkan 

karena terbatasnya untuk melakukan kegiatan secara offline dan maka 

dari itu hal yang sangat efektif pilihan untuk memaksimalkan adalah 

media sosial seperti Instagram maupun media lainnya yang menjadi 

acuan peting bagi mahasiswa walau di masa pandemi melanda, tetap 

harus bisa melaksanakan kegiatan yang produktif antar mahasiswa. 

Segala kreatifitas dalam mengembangkan mekanisme atau program yang 

dilakukan melalui media instagram juga sangat mempengaruhi dalam 

memaksimalkan potensi instagram tersebut.” 
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4. Bagaimana menurut pandangan hambali melihat motif mahasiswa 

berinteraksi di media, apakah lebih banyak menggunakan bahasa gaul 

atau bahasanya formal saja? 

Hambali : “oke, untuk penggunaan bahasa ya... memang ada beberapa orang 

tertentu misalnya chat pribadi memang yang bertanya seputar kegiatan kampus 

bahkan apalagi mahasiswa baru itu bertanya tentang ruangan di kampus bahkan 

tentang ruangan di kampus karena mereka pas ospek ga ada yang ke kampus 

kan... karena online dilaksanakan.  jadi, mereka benar-benar enggak tau. Posisi 

ruangan jurusan dimana dan sebagainya nah itu banyak sekali yang bertanya 

tentang itu. Misalnya juga ada sempat bertanya mahasiswa itu bagaimana tata 

tertib di fakultas dakwah apakah sama dengan fakultas lainnya? Misalnya tata 

tertib tentang pakaian. Dan seputar pertanyaan tersebut bisa chat pribadi secara 

personal maupun grub chatting. Nah untuk bahasa yang digunakan pasti ada 

yang menggunakan bahasa keren gaul tadi... tapi hanya beberapa saja yang saya 

temui. Pola Komunikasi mahasiswa diera media, cenderung berubah-ubah dan 

karakteristik dari anak muda khususnya anak organisasi Dema.fdik suka 

mengikuti apa yang sedang hangat di bicarakan hingga trend-trend terkini seperti 

simbol bahasa gaul. namun, seiring perubahan tersebut Menurut saya adanya 

bahasa gaul keren disetiap chat itu Cuma sebagai ngikutin trend sebentar saja 

dan asik-asik an bergurau dengan antar teman” ketika sedang serius rapat tidak 

ada yang menggunakan simbol bahasa gaul. 

Tercatat bahwa peneliti melakukan riset penelitian pada tanggal 20 januari 

sampai 20 februari yang dimana saat saya melakukan riset penelitian, dari 

DEMA-FDIK sedang menggelar kegiatan bersama DCF (Da‟wah and 

Communication Fest) sudah mulai tanggal 2 Januari 2022 Pembukaan Awal 

Pendaftaran berbagai Lomba, Dan untuk tanggal di mulainya acara pada tanggal 

28 Januari 2022 seperti pemilihan putra-putri dakwah (PPD), dan juga lomba-

lomba yang dilaksanakan oleh DEMA-FDIK dan DCF yaitu seperti lomba bidang 

baca puisi bahasa banjar, photography dan short movie yang bertujuan sebagai 

mengembangkan bakat dan mengasah kemampuan mahasiswa fakultas dakwah 

dan ilmu komunikasi dan sebagai apresiasi DEMA-FDIK ialah dengan 

memberikan berupa penghargaan bagi mereka yang ikut andil pada lomba-lomba 

tersebut. Adanya puisi bahasa banjar juga memperkaya ciri khas masyarakat 

banjar dan menjadi menarik perhatian sampai masyarakat luar yang bukan orang 

banjar. 
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Gambar 5. 3 Wawancara Bersama Ketua DEMA-FDIK 
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Gambar 5. 4 Wawancara Bersama Ketua DEMA-FDIK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5. 6 Wawancara Bersama Ketua DEMA-FDIK 

secara langsung 

Gambar 5. 5 Foto Bersama Secara 

Virtual dengan Ketua DEMA-

FDIK 
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Selanjutnya, Peneliti juga mewancarai salah satu Anggota KOMINFO: 

Nama     : Putri Pratiwi 

Tanggal Lahir   : 5/13/2000 

No Handphone  : 082255915418 

Jurusan   : Manajemen Dakwah 2018 

Domisili    : Banjarmasin 

Gambar 5. 7 Wawancara Online 

Bersama anggota DEMA Pemegang 

Instagram 
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Pengalaman Organisasi : Palang Merah Remaja (PMR), Himpunan 

Mahasiswa Jurusan Manajemen Dakwah (HMJ-MD), Teropong Comunity (TC) , 

KOFDIK. 

 

Biodata Nama Pemegang Akun DEMA di Instagram lainnya: 

Nama Lengkap   : Muhammad Zidan 

Tempat dan Tanggal Lahir : 07/07/2000 

Jenis Kelamin   : Laki-Laki 

Prodi/Fakultas/Angkatan : Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI)/ FDIK/ 

2019 

Domisili   : Banjarmasin 

No Handphone  : 088705145994 

Pengalaman Organisasi : Komunitas Payung Dakwah (KPD) 

 

Nama Lengkap  : Sri Aulia Alvini 

Tempat dan Tanggal Lahir : 29/08/2000 

Jenis Kelamin   : Perempuan 

Prodi/Fakultas/Angkatan : Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI)/ FDIK/ 

2019 

Alamat /Domisili  : Martapura 

No Handphone  : 083141100020 

Pengalaman Organisasi : HMJ-KPI, KPD 
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Gambar 5. 8 Wawancara Secara Online dengan Wakil Ketua DEMA-FDIK 

 

Nama : Nor Hanifa Hasanah 

Asal : Margasari Hilir, Tapin 

Domisili : Jl. Belitung Laut Gang Sariawan No 70, Banjarmasin 

TLL: Tapin, 13 Mei 2000 

Apakah Live Streaming DEMA-FDIK selain di RAFADA ada siaran di tempat 

lain? 

Hanifa: kalo untuk Livestreaming, ditempat siaran-siaran pernah juga ada di RRI 

Banjarmasin kalo kada salah itupun jarang, nah kalo untuk kegiatan-kegiatan 

lainnya juga pernah di acara pembukaan DCF dan lainnya itu pernah 

Livestreaming langsung di akun Instagram @DEMA.FDIK. Tapi kalo ditempat 

khusus siaran radio setau ulun hanya di RAFADA biasanya. 
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DAFTAR RIWAYAT HIDUP 

 

Nama Lengkap  : Miftahul Jannah 

Tempat Tanggal Lahir : Kapuas, 11 Oktober 2000 

Agama    : Islam 

Kebangsaan   : Indonesia 

Status Perkawinan  : Belum Menikah 

No Handphone  : 088246603391 / 089530598695 

E-mail    : miifthljnnh11@gmail.com 

Alamat Asal   : Jl. Let Jend Soeprapto Kab.Kapuas 

Kalimantan Tengah Kec.Selat Hilir 

Alamat Sekarang   : Jl. S. Parman Gg.Purnama RT.25 No.24 

Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin. 

Riwayat Pendidikan 

 

TK    : TK „Aisyiyah Bustanul Athfal Kapuas 

SD/MI    : MI Manarul Huda Kapuas 

SMP/MTS   : MTs Manarul Huda Kapuas 

SMA/MA   : MAN Kapuas 

Nama Orang Tua 

Nama Ayah   : H. M.Adi Rama 

Pekerjaan   : Wiraswasta  

Nama Ibu   : Hj. Helma Almadani 

Pekerjaan   : Pedagang 

Alamat    : Jl. Letjend Soeprapto Kab.Kapuas 

Kalimantan Tengah Kec.Selat Hilir. 

mailto:miifthljnnh11@gmail.com



